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 الم�حظاتيةملالمادة العيةالمادة النظر التاريخ

 إستخ'ص المنفحة وتقدير قوتھا تعريف الجبن وأساس الصناعة14/10/2011
 تأثير بعض المضافات على الجبن تصنيف ا-جبان 211/10/2011
 صناعة الجبن الطري ع'قة مكونات الحليب بصبغات الجبن 318/10/2011
 جبن الحلوم يب التصنيعالمضافات الغذائية لحل 425/10/2011
 الدمياطي خطوات صناعة الجبن51/11/2011
الكويزوب'نكوخطوات صناعة الجبن68/11/2011
 والموزاري'�
;�:ا خطوات صناعة الجبن 715/11/2011

و اNمتحان الشھري ا-ول 822/11/2011  ��>���اNيدام
 المونتري سيةإنضاج الجبن وصفات الجبن الح 929/11/2011
 الجبن المطبوخ التطورات الحديثة في صناعة الجبن4/12/2011 10
 ا-جبان المنضجة با-عفان اNجراءات في غرف اNنضاج6/12/2011 11
 التقويم الحسي التطورات الحديثة في صناعة الجبن 11/12/2011 12
 جبن القشطة والكوارك تغليف الجبن 13/12/2011 13
 جبن الريكوتا حسابات التصافي 20/12/2011 14
 جبن المونتري اNمتحان الشھري الثاني 27/12/2011 15
 ــــــــــ اNمتحان النھائي18/1/2012 16

 عطلة نصف السنة
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